
 
 

  
 

MÍLDIO 

As precipitações registadas ao longo do mês de Julho, permitiram a ocorrência de novas infecções, 
que nalguns casos (plantações novas, vinhas localizadas em cotas mais altas, em especial do Baixo 
Corgo) estão a originar um importante número de manchas que nesses locais têm tido condições para 
esporular (Fotos 1, 2 e 3), podendo ainda vir a provocar impacto nas plantas (prejudicar a formação de 
videiras novas ou eventualmente atacar ainda o cacho). Nestes casos, poderá justificar-se ainda uma 
intervenção com produtos penetrantes, com acção curativa e/ou anti-esporulante, em mistura com 
cobre (consultar lista ADVID de produtos homologados para o míldio). 

   

 

 

OÍDIO 

No caso das vinhas onde os sintomas estão a manifestar-se de forma mais intensa, e que não se 
encontrem ainda na fase de “Pintor” devem aplicar produtos de contacto, com acção curativa 
(consultar lista ADVID de produtos homologados para o oídio). 

TRAÇA 

Não se verificou ainda o início do 3º voo. Devem aguardar por nova circular dando conta dessa 
ocorrência. 

Pontualmente, nas vinhas localizadas em cotas mais baixas, a 2ª geração de lagartas poderá ter 
causado perfurações, não se justificando no entanto nesta fase qualquer tratamento. Nas vinhas 
localizadas nas cotas mais altas devem efectuar a estimativa do risco para verificar a ocorrência de 
ovos e/ou perfurações (NEA: 1-10% cachos atacados).  

 

  

 

 

ADVID, 24 de Julho de 2014 

 

Relembramos a necessidade de respeitar o número máximo de aplicações de cada substância activa por campanha. 

Para orientar a estratégia de protecção a adoptar, deve consultar o respectivo técnico da ADVID e ter igualmente em 

atenção as indicações do Serviço de Avisos Agrícolas. 

Foto1-Enxerto pronto com 
presença de um nº elevado de 
manchas de míldio (23/07). 

Foto 3- Manchas de míldio esporuladas (23/07). 

 
Foto 2- Infecções 2as localizadas no terço superior.     
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